Celostátní síť pro venkov, Státní zemědělský intervenční fond Regionální odbor
Brno a Zemědělská a ekologická regionální agentura, z. s. (ZERA), si Vás
dovolují srdečně pozvat na cyklus aktivit s názvem

Udržitelné hospodaření – sdílení zkušeností
v rámci čerpání Programu rozvoje venkova
2014–2020, správné zemědělské praxe
a inovací
Exkurze v zemědělském podniku LABRIS, s. r. o. - 4. října 2022
Exkurze Zemědělské družstvo Dolní Újezd a Statek Bureš, s. r. o. 5. října 2022
Seminář ZERA, z. s. - 10. listopadu 2022
Program exkurzí bude zaměřen na výměnu zkušeností v rámci precizního zemědělství, půdoochranných
technologií, realizovaných projektů PRV 2014–2020 a jejich přínosů pro zemědělské subjekty,
Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES), navazujících metod pro
zpracování půdy, inovativní a udržitelné postupy v zemědělství aj.
Seminář bude následovat po proběhlých exkurzích a má za cíl shrnout informace o daných tématech, sdílet
zkušenosti, učinit závěry pro praxi, případně pro dotační politiku.
Smyslem akce je rozvoj precizních technologií, moderního přístupu k hospodaření, ochrana půdy.
Cílovou skupinou akce je zejména zemědělská veřejnost, v ekologickém i konvenčním režimu. Akce přispěje
k navazování nových kontaktů mezi zainteresovanými aktéry ve venkovském prostoru, k šíření
informací o zajímavých inovacích a postupech, ke kterým přispěly dotační prostředky EU, a které fungují
v praxi na navštívených podnicích.

Kapacita akcí je omezena. Registrace účastníků prostřednictvím formulářů
uvedených u dílčích akcí.
Kontaktní osoby pro případné dotazy:
odborné dotazy: Ing. M. Poláková, polakova@siuz.cz, tel.: 737 114 748
organizace: Ing. K. Hejátková, hejatkova@zeraagency.eu, tel.: 602 710 437
Za organizátory srdečně zvou:
Ing. Květuše Hejátková, ředitelka Zemědělské a ekologické regionální agentury, z. s.
Ing. Martina Poláková, Spolek pro inovativní a udržitelné zemědělství, z. s.
Ing. Lucie Sýsová, koordinátorka Celostátní sítě pro venkov, RO SZIF Brno

PROGRAM EXKURZE – zemědělský podnik LABRIS, s. r. o.
Termín: 4. října 2022
Místo konání akce: Dobré 51, 517 93 Dobré
09:00 hod.

Prezence účastníků

10:00 hod.

Zahájení a představení Spolku pro inovativní a udržitelné zemědělství (SIUZ), z. s.
Ing. Martina Poláková, SIUZ, z. s.

10:15 hod.

Představení farmy a využívaných technologií pro udržitelné hospodaření v méně
příznivých podmínkách. Ing. Jiří Čtvrtečka, LABRIS, s. r. o.

12:00 hod.

Oběd

13:00 hod.

Polní ukázky na téma:
 No-till jako součást precizních postupů hospodaření.
 Omezené zpracování půdy a cesta k trvalému pokryvu půdy v méně příznivých
podmínkách.
 Přímé setí pšenice, strip-till, meziplodiny a další.

V průběhu celého dne prezentovány realizované projekty a plošná opatření Programu rozvoje venkova
2014–2020 v praxi a spolupráce s Místní akční skupinou:
 Kvalitní osivo - základ úspěchu (pořízení optického třídiče semen).
 Výroba kvalitního a zdravého oleje ze semen zemědělských plodin (pořízení technologického zařízení
pro zpracování olejnatých semen, získávání a zpracování rostlinných olejů).
 ANC - Platba pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními.
V průběhu programu zajištěn coffee break a drobné pohoštění pro účastníky akce.
Předpokládaný konec akce 15:30 hod.

Registrace účastníků na exkurzi 4. října 2022 prostřednictvím formuláře po
rozkliknutí ZDE.
Z prostředků Celostátní sítě pro venkov je hrazeno: odborní lektoři, pronájem, občerstvení pro účastníky (oběd, coffee
break s drobným občerstvením), licencované fotografie, organizační zajištění. Dopravu a ostatní náklady si účastníci
hradí sami.

PROGRAM EXKURZE – ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO DOLNÍ ÚJEZD
A STATEK BUREŠ, s. r. o.
Termín: 5. října 2022
Místa konání akce: Dolní Újezd 471, 569 61 Dolní Újezd (sraz účastníků), Bučina 76, 566 01 Bučina
09:00 hod.

Prezence účastníků

10:00 hod.

Zahájení a představení Spolku pro inovativní a udržitelné zemědělství (SIUZ), z. s.
Ing. Martina Poláková, SIUZ, z. s.

10:15 hod.

Představení zemědělského družstva a využívaných precizních technologií, vývoj
zavádění moderních systémů. Ing. Josef Čejka, Zemědělské družstvo Dolní Újezd.

12:00 hod.

Oběd

13:00 hod.

Polní ukázky na téma:
 Využití meziplodin a doprovodných plodin spolu se statkovými hnojivy a digestátem.
 Inovativní technologie v pěstování řepky ozimé umožňující redukovat spotřebu
přípravků na ochranu rostlin (POR); praktická ukázka pásové aplikace POR.
 Ukázka kolejových řádků osetých víceletými směsmi zlepšujících plodin, jako
efektivní způsob ochrany proti erozi a účelného zařazení neprodukčních ploch v
intenzivních produkčních oblastech.
 Novinky v dotačních podmínkách a implementace nových postupů do legislativy.

V průběhu celého dne prezentovány realizované projekty a plošná opatření Programu rozvoje venkova
2014–2020 v praxi:
 Modernizace – Zemědělské družstvo Dolní Újezd (zázemí pro chov skotu se zaměřením na stavební
a technologickou část).
 Modernizace vybavení (smykový nakladač, vybavení objektu pro parkování stavebních strojů
systémem obnovitelných zdrojů energie pro vytápění).
 Modernizace farmy (modernizace zázemí pro chov skotu se zaměřením na dojnice).
 Modernizace zpracovatelského podniku (pořízení nakladačů pro manipulaci s vstupními a výstupními
surovinami).
 Půdoochranné technologie v oblasti Vysokomýtské synklinály (inovativní projekt řeší protierozní
ochranu půdy použitím půdoochranných technologií).
 Pořízení techniky – čelní nádrž (nádrž pro aplikaci tekutých hnojiv a ovládacího terminálu).
 AEKO - Agroenvironmentálně-klimatické opatření, WLF – Dobré životní podmínky zvířat, ANC- Platba
pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními.
V průběhu programu zajištěn coffee break a drobné pohoštění pro účastníky akce.
Předpokládaný konec akce 15:30 hod.

Registrace účastníků na exkurzi 5. října 2022 prostřednictvím formuláře po
rozkliknutí ZDE.
Z prostředků Celostátní sítě pro venkov je hrazeno: odborní lektoři, pronájem, občerstvení pro účastníky (oběd, coffee
break s drobným občerstvením), licencované fotografie, organizační zajištění. Dopravu a ostatní náklady si účastníci
hradí sami.

PROGRAM SEMINÁŘE – ZERA, z. s.
Termín: 10. listopadu 2022
Místo konání akce: Podhradí 1022, 675 71 Náměšť nad Oslavou
09:00 hod.

Prezence účastníků

10:00 hod.

Úvodní slovo, přivítání účastníků

10:15 hod.

Dopolední blok přednášek:


Principy půdoochranných technologií - precizní zemědělství a zdroje organické
hmoty, inovativní a udržitelné postupy (kompost, statková hnojiva, kaly, digestát,
meziplodiny). Miloš Stejskal, BIOKOM CZ; Ing. Josef Čejka, ZD Dolní Újezd; Rostislav
Mátl, DVP AGRO; Martin Hutař, EKOFARMA PROBIO; Bc. Ondřej Bačina, AGROSsyn.



Změny v dotačních podmínkách od roku 2023 související s novým strategickým
plánem Společné zemědělské politiky, včetně praktického uplatnění v daných
podmínkách zemědělského podnikání. Ing. Kateřina Bělinová, CIA, Ministerstvo
zemědělství.



Závěry pro praxi/závěry pro dotační politiku - panelová diskuze. Ing. Martina Poláková,
SIUZ, z. s.

12:30 hod.

Oběd

13:00 hod.

Odpolední blok přednášek:


Legislativa, Společná zemědělská politika a management organické hmoty. Ing. Iva
Zeroníková, Ing. Jan Klír, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV), v. v. i.



Organická hmota a výzkum:
 Případové studie tvorby a udržování organické hmoty v zemědělské půdě.
RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D., VÚRV v. v. i.
 Precizní zemědělství – technologie, kvalita a bilancování organických hnojiv.
doc. Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně.
 Průmyslové kaly a digestát jako zdroje organické hmoty pro zemědělskou
produkci – benefity a rizika. Ing. Jindřich Černý, Ph.D., ČZU Praha.
 Dlouhodobý monitoring zemědělské půdy a vývoj obsahu organické hmoty
v zemědělské půdě ČR. Ing. Michaela Smatanová, Ph. D., Ing. Martin Prudil, Ph.D,
ÚKZÚZ.



Organická hmota a zemědělská praxe:
 Ekonomika tvorby a udržování organické hmoty v půdě. Jan Trávníček, Czech
Organics; Miloš Stejskal, BIOKOM CZ; Ing. Josef Čejka, ZD Dolní Újezd; Rostislav Mátl,
DVP AGRO; Martin Hutař, Ekofarma PROBIO; Bc. Ondřej Bačina, AGROSSyn.



Závěry pro praxi – panelová diskuze. Ing. Martina Poláková, SIUZ, z. s.

V průběhu programu zajištěn coffee break, drobné pohoštění pro účastníky akce, včetně večeře po skončení
semináře. V místě konání budou současně prezentovány úspěšné projekty PRV 2014-2020 prostřednictvím
informačních karet projektů.
Předpokládaný konec akce 19:00 hod.

Registrace účastníků na seminář 10. listopadu 2022 prostřednictvím formuláře
po rozkliknutí ZDE.
Z prostředků Celostátní sítě pro venkov je hrazeno: odborní lektoři, pronájem, moderátor akce, občerstvení pro účastníky
(oběd, 2x coffee break, večeře), tlumočení (v případně zahraničních přednášejících), licencované fotografie, organizační
zajištění. Ostatní náklady si účastníci hradí sami.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz.

